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Annan Information
Det kan enkelt uppnå långt överföring. I ett visst avsnitt av överföring kan de två vägarna
fungera - vissa anslutningar kan ske reflexivt medan andra söks ut. Se även Rita Smilkstein, vi
är födda att lära oss: Använda hjärnans naturliga lärprocess för att skapa dagens läroplan. För
det andra, eftersom sammanfattningen kräver att eleverna ska uttrycka huvudidéerna. Kravet
på att lärare ska möta en sådan mångfald av utmaningar illustrerar också varför bedömningen
behöver vara ett verktyg för att undervisa. Tänk också på hur layouten i ditt klassrum
påverkar volymen. Alla tre mål är bra och det finns inget felaktigt svar. "De motvilliga

eleverna får se sig om i rummet och se vem som annars tycker om dem," sade Perez. Kolla in
den här lektionen om hur man använder visualisering för att hjälpa eleverna att illustrera
mentala bilder från en del av texten som läses upp högt: Undervisningsstuderande
visualiseringsförmåga hjälper dem att förstå, återkalla och tänka kritiskt om ämnen de
studerar. 2. Klokt tekniskt klokt datorer Datorer, tabletter, digitalkameror,
videokonferenssteknik och GPS-enheter kan alla förbättra studentens lärande. Jag tror att
många barn svälter för lämplig vuxenrespons och ett av de mest produktiva sätt som lärare
kan engagera eleverna är att ge dem vår odelade tid och fokus i klassrummet. Dessutom deltog
vissa utbildare i två gånger på plats mentor sessioner med expert facilitators, som observerade
lärarens övning, sedan underlättade reflekterande uppföljning och gav positiv och konstruktiv
feedback. Nuvarande konkurrerande synpunkter i föreläsning och tilldela eleverna att försvara
en, eller båda, synpunkterna i en kort (fem minuters) skriftlig övning eller klassrumsdebatt.
Koppla eleverna till föreställningen, använd dem sedan med samma uppsättning material för
den föreställningen.
Dessa inkluderar hel språk, undervisningsprovtagning och förfrågningsundervisning. Lärarna
ger specifika återkopplingar om prestanda, och sedan använder studenterna strategin med
kvalificerade eller allt svårare material. I en randomiserad kontrollstudie i en uppsättning
skolor med hög fattigdom resulterade denna aktiva PD-modell för att läsa prestationsvinster
som motsvarar ett års ytterligare tillväxt jämfört med kontrollgruppsstuderande samt betydligt
högre prestation på statliga bedömningar i engelskspråkig konst och biologi. Har de
förhandsgranskat ordförråd och textfunktioner. I andra institutioner eller aktiviteter är
inlärning mer tillfällig, men lärande sker ändå. Ett av huvudmålen med detta program var att
uppmuntra högmotiverade och väl förberedda studenter att bli intresserade av att bedriva
forskning genom kompetensutveckling och exponering för förstahands erfarenhet. Mitt försök
att göra detta (från mer än 5 år sedan och mycket ofullständigt) finns i den sista delen av en
länksida om problemlösning inom utbildning. Med båda typerna av instruktion, blandad i
vilken kombination som helst, kan aktiviteter användas för att främja inlärning före, under och
efter varje föreläsning.
Paula Rutherford är en passionerad 21 februari 2015 Format: Spiralbunden Briljant bok. De
arbetar som ett slags hoppstart för studenttänkande och utbyte av idéer. Enligt Johns Hopkins
Center for Educational Resources (CER) är det viktigt att ägna tid åt aktiva lärandeprojekt ett
sätt att få eleverna att tänka, prata och dela information i klassrummet. Som lärare spenderar vi
mycket tid på att skapa lektioner, utforma bedömningar och leverera innehåll och det kan vara
extremt frustrerande när eleverna inte lägger fram ansträngningen eller motivationen att vara
inblandad i lärandet. Lawrence använder konst för att tolka historien om afroamerikaner som
migrerade från söder till norr under början av 1900-talet. Vilka av fördelarna är mest relevanta
för dina elever. Du kan öka hur bra dina elever gör i något ämne genom att uttryckligen lära
dem hur man använder relevanta strategier. Eleverna bör tänka kritiskt på det material du
undervisar. De gör en hel del onlineövervakning av både grupparbete och individuella
prestationer, och de försöker koppla aktuella aktiviteter till andra delar av läroplanen och till
elevernas vardagslivserfarenheter. Eleverna måste arbeta och tänka att lyckas, men potentialen
för framgång ska alltid vara tydlig. Strategin gör att eleverna kan arbeta sig upp från ett redan
existerande schema, istället för att starta en ny.
Detta perspektiv förvirrar en teori om pedagogik (undervisning) med en teori om att veta. Vet
du vilka fem stater som producerar de flesta ägg. Diskussionen kräver att eleverna tänker
kritiskt och att utvärdera sina egna och andras svar. Åtkomst den 16 oktober 2012. 10. Wilen

WW. Frågande färdigheter för lärare, 3: e upplagan. I denna EdWeek-blogg, ett experiment
med kunskapsinsamling, kommer han att ta itu med läsarnas frågor om klassrumsförvaltning,
ELL-instruktion, lektionsplanering och andra frågor som lärarna står inför. Hur kommer målet
att främjas genom att be studenterna arbeta i grupper. Dessutom kan utbildare, vars rum är
ordnade så att de får en tydlig bild av alla sina elever, enkelt övervaka elevens engagemang
och delta i studentaktiviteter. McKeachies undervisningstips: Strategier, forskning och teori för
universitetslärare. 12: e upplagan Boston: Houghton Mifflin, 2005. Av de 14 miljoner barnen
åldras födelse till 18 som lever i fattigdom år 2000, var 9 miljoner vita och 4 miljoner var
svarta. Ibland krävs reteaching, men ibland är en snabb pekare och lite uppföljningsövning allt
som behövs. Washington, DC: U.S. Congress Office of Technology Assessment.
Detta är att föredra, särskilt för många kämpande elever, eftersom det tar stressen bort från
samtalets interpersonella interaktioner och lägger fokus på något externt. En lärande cell är en
process för lärande där två studenter alternativt frågar och svarar på frågor om vanligt lästa
material. Eleverna lärs i mycket små grupper eller en på en, där de kan prata genom sina
tankeprocesser när de lär sig, löser problem eller läser för förståelse. Komplexiteten i våra
utbildningsmål (som vanligtvis involverar flera idéer och färdigheter över ett brett spektrum)
är en nyckelfaktor i följande argument. Varje ung student behöver inte uppfinna kunskap från
grunden. Resten av klassen måste hjälpa de i heta stolarna att gissa vad som står på tavlan
(utan att förstås säga orden!). Jag kan tro på dig, men jag vill veta mer eftersom
förfrågningsundervisning ofta betraktas som sättet att undervisa i många utbildningscirklar.
Tack. Se mer Jeff Kalv på Studentlärare Klassrum Lärare Klassrum Idéer Lärare Ämnen
Lärare Skor Klassrum Checklista Lärare Kontor Klassrum Jobb Visa Lärare Checklista
Vidarebefordra 11 Saker som ska leta efter i klassrumsobservationer. Stödja varandra, de
planerade att graduate från gymnasiet, gå vidare till college och lyckas.
Deras sammanfattningar kan skrivas på pappret i form av ord, fraser eller ritningar. Det är ett
ganska uppenbart sätt att involvera eleverna att göra något och få dem att tänka på vad de gör.
Instruktionsvinster uppnås bäst i en anrikning, inte ett korrigerande program, Thomas och
Collier observerade. Eleverna förmåga att överföra det de har lärt sig till nya situationer ger ett
viktigt index för adaptivt, flexibelt lärande. Att se hur bra de gör det kan hjälpa lärare att
utvärdera och förbättra sin instruktion. Om lärare förstår dessa faktorer och deras effekter på
ungdomar som nyligen anlänt i USA, kommer de bättre att kunna bedöma deras behov och
styrkor och hitta innovativa sätt att hjälpa dem att anpassa sig till sina nya skolor och till livet i
en ny kultur . Dessa är karaktären att undervisa och lära sig mest. LIST-GROUP-LABEL o
Skriv ett cueord på brädet eller overhead. Svaren är alltid fascinerande (och ibland lite
hjärtskärande).
Joliet är ett samhälle med ungefär 100 000 människor som är olikartade när det gäller ras.
Genomförandet av sunda, forskningsbaserade strategier som erkänner fördelarna med
mångfald kan skapa en bättre framtid för oss alla. Lärare som börjar lära sig samarbeta
uttrycker ofta glädje när de. De är uppe och ut ur deras platser som är inblandade i aktiviteter
som främjar tanke, kreativitet och upptäckt. Santa Barbara, CA: Office of Instructional
Consultation, University of California, Santa Barbara; 1982. 8. Bloom BS. Taxonomi av
utbildningsmål: Klassificeringen av utbildningsmål: Handbok 1: Kognitiv domän. Använd inte
din säng för att läsa läroböcker; Sedan tiden du läste bedtime historier, har du förmodligen
associerat läsning i sängen med förberedelser för att sova. Delvis beror det på att många lärare
tror att deras roll ska överföras. En av deras grupper kommer att stanna med affischen och
hjälpa till att förklara det som klassen cirkulerar för att titta på alla affischer. Det hjälper alltid

att återgå till vad du har läst för en snabb uppdatering. Du kommer att behöva cirkulera och
lyssna på alla elever som läser.
Handledare får kvalitetsutbildning på effektiva sätt att arbeta med sina tutor. Yngre studenter
kan lära sig aspekter av latinska kulturer genom att använda recept på spanska för att laga
mexikanska, dominikanska och portugisiska rätter. Många fokuserar också på fakta och
detaljer snarare än större teman av orsaker och konsekvenser av händelser. Elaborativ förhör
och förkunskapseffekter på inlärning av fakta. Programmet ansågs vara en framgång baserad
på deltagarnas självrapporter. Förresten, jag har en syster som bor nära Salt Lake, Utah.
Douglass (Ed.), Claremont Reading Conference Forty-ninth Yearbook (s. 229-246).
Claremont, CA: Claremont Graduate School. Konferenser är konceptualiserade som dialoger
mellan.
Perioden var stor och eleverna fick mycket ut av det. De skapar fängslande spel utformade
med framstegsvårigheter, så att även nybörjare, som är fascinerad av utmaningen, och kan
"hitta ringen" eller "gå in i den magiska dörren" ofta för att behålla sitt intresse. Institutet för
utbildningsvetenskaper, USA: s utbildningsdepartement, Washington, D.C. Hämtad från :.
Nationella rådet för matematiklärare (NCTM). (2000). Principer och standarder i
skolmatematik. Mind Mapping kan förmodligen bidra till att ge mening och korrelera all
information. Till exempel skulle en medicinsk ordlista vara en bra resurs för en kurs i anatomi
och fysiologi. Om du cirklar eller undergräver termer och fraser som visas upprepade gånger
har du en visuell påminnelse att granska och lära dig. Det ger dig också en känsla av deras
svar på grupparbete.
Det är också den centrala förutsättningen bakom masterstudiet 6, en teknik som har samma
effekt på studentresultaten som socioekonomisk status och andra aspekter av hemmiljö 7.
Moll, Diaz, Estrada och Lopes (1992) fann att frågeställningen är mycket mer begränsad i ESLläsgrupper än i modersmåliga läsgrupper. Högskoleläroböcker författare skriver med många
tekniska termer och inkluderar komplexa idéer. Visste du att den genomsnittliga amerikanen
konsumerar mer än 20 dussin ägg per år? (Den siffran är nere från mer än 400 ägg per år
1945!) Visste du att amerikanska gårdar producerade mer än 73 miljarder ägg förra året.
Elementära studenter skulle dra nytta av att ha samma kontinuitet i samma lärare eller en stabil
grupp av specialister i två eller flera år. Jag har upptäckt att det är svårt att hålla eleverna
fokuserade när lektionen kommer från läraren. Men i stället för att bara lugna förlusten av ett
användbart ord, borde vi undvika förlusten genom att undvika begränsningen av dess mening.
Låt eleverna svara frågan på egen hand och sedan diskutera deras svar och motiveringar med
en partner. Kunniga lärare använder AFL för att hjälpa eleverna att förstå två saker: för det
första deras nuvarande styrkor och svagheter och för det andra vad de behöver göra för att
förbättra. Det utrymme som spinnaren landar på är vilken uppgift studenterna ska slutföra. S.
Silvern (red.), Läskunnighet genom familj, samhälle och skola.

